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 بشرى شعبان
  أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي عدة قرارات وزارية لتسهيل إجراءات التحويل 
للعمالة الوافدة ضمن اخلطوات التمهيدية إللغاء نظام 
الكفيل. وقد حصلت «األنباء» على القرارات الصادرة 

والتي جاء فيها:
  أ ـ يجوز حتويــــل أذونات عمل العمالة املتعاقدة 
محليا من صاحب عمــــل الى صاحب عمل آخر دون 

شرط املدة.
  بـ  يجوز حتويل أذونات عمل العمالة املستقدمة 
بتصاريــــح عمــــل بعد مضي ســــنة إقامــــة متصلة 

بالبالد.
  جـ  متدد فترة حتويل أذونات عمل العمالة احملددة 
بالفقرة (أ) من هذا القرار حتى ٢٠١٠/١/١٥. باالضافة 

الى صدور قرار آخر يجيز حتويل اقامة العمالة املنزلية للعمل بالقطاع 
األهلي حتى تاريخ ٢٠١٠/١/١٥.

  وجاء في قرار آخر: تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة 
١٩٩٤ بشأن العمل بالقطاع األهلي: تعدل املادة ١١ من القرار الوزاري رقم 

١٩٩٤/١٠٦ لتصبح على النحو التالي: يحظر على صاحب العمل:
  ١ ـ استخدام عمال غير كويتيني ما لم يكونوا حاصلني على إذن عمل 

من ادارة العمل املختصة للعمل لديه.
  ٢ ـ اســــتقدام عمال غير كويتيني من خارج البالد او استخدامهم من 
داخل البالد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته 

الفعلية إليهم او يسمح لهم بالعمل لدى الغير.
  ٣ ـ استخدام عمال كويتيني وتســــجيلهم لدى الوزارة ثم يعمد الى 
عدم تســــليمهم العمل لديه او يثبت استخدامهم صوريا لديه الستيفاء 
نســــبة العمالة الوطنية املقررة مبوجب احكام القانون رقم ١٩ لســــنة 
٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير 
احلكومية والقرارات املنفذة له او لالســــتفادة من اي مزايا اخرى. وفي 
حالة مخالفة أحكام اي من الفقرتني ١ و٢ وفضال عن العقوبات املنصوص 
عليها في املادتني ٩٧ و٩٧ مكرر من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن 
العمل في القطاع األهلي ـ يلغى إذن العمل الصادر للعامل غير الكويتي 
وتتــــم إعادته الى بلده على نفقة صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه 
ـ ويوقف إضافة عمالة جديــــدة لكل من صاحبي العمل ملدة ال تقل عن 
ستة أشــــهر مع مراعاة حكم املادة ٢١ من هذا القرار، وفي حالة مخالفة 

أحكام الفقرة ٣ وفضال عن العقوبات املنصوص عليها 
في املادتني ٩٧ و٩٧ مكرر من القانون رقم ٣٨ لســــنة 
١٩٦٤ في شــــأن العمل في القطاع األهلي يوقف ملف 
صاحب العمل املخالف حلني تالفي املخالفة، مع إخطار 
اجلهات املعنية التخاذ اإلجراءات املتبعة لديها بشأن 
املخالفة. ومن جهة أخرى، فإن اليوم الثاني لتنفيذ 
برنامج ميكنة خدمات وزارة الشؤون لم يختلف كثيرا 
عن اليوم األول ففي مركز اجلابرية وقبل بدء الدوام 
الرسمي بســــاعة تقريبا بدأت وفود املراجعني تصل 
اليه وسرعان ما امتألت الصالة واملداخل باملراجعني 
والفوضى سيدة املوقف ال دور وال مواعيد واجلميع 
يريــــد ان ينجز اعماله، احد اصحــــاب االعمال اكد لـ 
«األنباء» انه منذ اسبوع وهو يحاول االتصال بالرقم 
احملدد ليأخذ موعدا لكن ال احد يرد، واملعلومات على 
موقع االنترنت غير متوافرة وهو ما يدفع اجلميع الى احلضور شخصيا 
الــــى املركز. اما املواطن محمد الشــــمري (صاحب عمل) فتمنى لو يتم 

تنظيم دور ووضع آلة لألرقام مثل الهجرة او البنوك.
   اما احمد الصليلي فتســــاءل ملاذا معاقبة الناس؟ نسمع تصريحات 
مسؤولي الشؤون بشأن تسهيل اإلجراءات نفرح ونأتي الجناز معامالتنا 
نبكي، ما يحدث حرام بكل ما للكلمة من معنى. وعلى صعيد آخر، كشف 
مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن عقد اجتماع تقييمي للعمل خالل 
اليوم األول بحضور عدد من الوكالء املساعدين ومديري االدارات استمع 
خاللها الى مالحظــــات املديرين عن عمل اليــــوم األول والعقبات التي 
واجههتــــم باألخص لناحية تأخير فتح البرنامج وعدم ظهور البيانات 
لعدم استجابة اجلهاز المكانية متابعة املعامالت واالكتفاء بجملة واحدة 
غير مســــتوفية األمر الذي احدث ربكة في عمل االدارات وكان سببا في 
االزدحام احلاصل في مركز اجلابرية. وأوضح ان عددا من املســــؤولني 
في الوزارة أكدوا انه في حال االســــتمرار في هذه االشكاليات خالل هذا 
االسبوع فسيقومون مببادرة فردية إلعادة العمل بالنظام القدمي واجناز 
معامالت املراجعني وحمل املصدر ديوان اخلدمة املدنية مسؤولية اخللل 
في تنفيذ البرنامج ونقص االســــتعداد، مشــــيرا الى ان وزارة الشؤون 
تتحمل ايضا مسؤولية عدم اعتماد اخلطة املوضوعة لتطبيق البرنامج 
عبر تقســــيم امللفات وفق القطاعات او نشــــاطات املؤسسات. وارتأت 
«األنباء» نشر اهداف املشروع واجلهات احلكومية واالهلية التي سيتم 

ربطها آليا مع وزارة الشؤون. 

 د.محمد العفاسي 

 السماح بتحويل أذونات العمالة المنزلية في القطاع األهلي حتى منتصف يناير 
 اجتماع للوكالء المساعدين ومديري إدارات العمل لتقييم عمل اليوم األول في الميكنة
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